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PRÓ-REITORIA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

  

CHECK LIST PARA SUBMISSÃO DE PROJETOS DO COMITÊ DE ÉTICA EM 
PESQUISA (CEP) DA UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAÍ 

 
 

Caro pesquisador, 
 

Ao desenvolver o seu projeto, confira se os itens elencados abaixo estão presentes: 

 

ITENS APLICA 
NÃO SE 
APLICA 

1. Identificação   

1.1 Capa   

1.2 Folha de Rosto   

2. Introdução contextualizando o problema de pesquisa, contemplando o interesse, a 
justificativa do estudo (relevância cientifica, social e profissional) e o(s) objetivo(s) 

  

3. Marco Teórico Conceitual Marco Teórico Metodológico (revisão bibliográfica do tema do 

estudo, partindo do geral para o específico) 

  

4. Trajetória metodológica ou método   

4.1 Cenário do estudo   

4.1.1 Caracterização do local do estudo (quando se aplica)   

4.2 Delineamento do estudo (tipo de pesquisa)   

4.3 Participantes, amostra e amostragem (quem serão os participantes do estudo, quantos farão 
parte da amostra – critérios de inclusão e exclusão e tipo de amostragem) 

  

4.4 Coleta dos dados   

4.4.1 Procedimentos para coleta dos dados (descrever como os dados serão colhidos)   

4.4.2 Instrumento de coleta dos dados (descrever o(s) instrumento(s) de pesquisa – colocar 
o modelo em apêndice no projeto) 

  

4.5 Pré-teste (informar com será realizado o teste do instrumento de pesquisa)   

4.6 Análise dos dados (informação de como os dados serão avaliados)   

4.7 Ética da pesquisa (aspectos éticos envolvendo a pesquisa – informar sobre a Resolução 
466/2012 – ou seja a autonomia - TCLE, a privacidade, o anonimato) 

  

5. Cronograma (descrever o início do projeto e o término com todas as atividades a serem 
desenvolvidas) 

  

6. Orçamento (descrever os gastos com os recursos humanos e materiais trazendo o preço 
unitário e total de cada item com valor final. Colocar quem será responsável pelos gastos com 
a pesquisa). 

  

7. Referencias utilizadas no projeto   

8. Apêndices (colocar o instrumento de coleta de dados, carta de autorização da instituição onde 
os dados serão coletados, o TCLE e outros se for o caso) 

  

9. Anexo (s)   

 
1-Folha de Rosto envolvendo a pesquisa com seres humanos e outros se for o 
caso 

  

2-Carta de autorização para coleta de dados assinada   

3-Termo de compromissos de cumprimento da resolução 466/2012   

4-Lista de pendências atendidas (se for o caso) (deve estar assinada)   

5-Termo de autorização de uso de imagem e depoimentos (se for o caso)   

OBS.: Cada pesquisador deve ter o seu Currículo(s) Lattes e cadastrar na Plataforma Brasil para submeter a 

análise o seu projeto de pesquisa no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
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